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العالج باليود المشع



• تقع �لغدة �لدرقية يف و�شط قاعدة �لعنق حتت تفاحة �آدم مبا�شرة, �شكلها 	

ي�ش���به �شكل �لفر��ش���ة كل جناح ميثل جزءً� ممتدً� نحو �ليمني و�لي�شار فوق 

�لق�شبة �لهو�ئية.

 ما هي الغدة الدرقية وما هو عملها ؟

• يتمث���ل عمل �لغدة �لدرقي���ة يف �إنتاج و�إفر�زهرمون���ات �لغدة �لدرقية ومن 	

ثم �ش���خ هذه �لهرمونات �إىل �لدم, وُتعرف هرمونات �لُغدة �لدرقية �أي�شًا 

باأ�ش���ماء مثل »ت3« و« ت4« وهي مهمة يف عمل عدة �أع�شاء يف �جل�شم مثل 

معدل �شربات �لقلب, معدل �لدهون يف �لدم , وزن �جل�شم, قوة �لع�شالت, 

خمزون �جل�شم من �لن�شاط و�لطاقة و�لذ�كرة وعدة �أمور �أخرى.

• �إذ� قّل م�شتوى �إفر�ز هرمونات �لغدة �لدرقية يف �جل�شم فاإن عالمات من 	

�ل�شعف و�لوهن �جل�شماين تظهر على �ل�شخ�ص وهذ� ما ي�شمى بخمول �أو 

ق�ش���ور �لغدة �لدرقية, وعلى �لعك�ص متامًا ميكن �أن ُيفرز �جل�شم هرمون 

�لغدة �لدرقية بكميات ز�ئدة فيما ُي�شمى ن�شاط �لغدة �لدرقية �ملفرط.

• �ليود �ش���روري لقيام �لغدة �لدرقية بوظائفها على �أكمل وجه وهوي�شتخدم 	

ل�شنع هرمونات �لغدة �لدرقية.



ما هو اليود امل�شع؟

• ُي�ش���تخدم �ليود �مل�ش���ع يف ت�ش���خي�ص وعالج �ملر�ش���ى �لذين يعانون من 	

�أمر��ص �لغدة�لدرقية, فالإ�ش���عاع �ملنبعث من �ليود ميّكننا من �لك�ش���ف 

عن �ملري�ص للح�شول على معلومات حول وظيفة �لغدة �لدرقية و�لتقاط 

�شور حلجم وموقع �أن�شجة �لغدة �لدرقية.

• �ليود �آمن �ل�ش���تخد�م ول ي�شبب ح�شا�شية, وُيعطى عن طريق �لفم على 	

�شكل حبوب �أو �شائل.



• يتم ه���ذ� �لفح�ص يف ق�ش���م 	

�لأ�ش���عة �لنووية حيث �ش���يتم 

�إعطاوؤك مادة ُم�ش���عة بكمية 

قليل���ة ع���ن طري���ق �لفم هي 

�لي���ود �مل�ش���ع )131(, وبع���د 

�مت�شا�شه من �لأمعاء ُتظهر 

�لأ�شعة �أي �أماكن يف �جل�شم 

�ليود �مل�ش���ع  �مت�ش���ت ه���ذ� 

و�لتي قد متثل وجود �ملر�ص. 

• �أك���ر 	 جرع���ات  ُت�ش���تخدم 

من �لي���ود �مل�ش���ع )131( يف 

تدمري خاليا �ش���رطان �لغدة 

�لدرقية ويتم �إعط���اء �ليود بعدما يتم حتفيز خاليا �لغدة �لدرقية �ملتبقية 

مبا يف ذلك �أي خاليا �ش���رطانية من خالل رفع م�شتويات �لهرمون �ملحّفز 

لإف���ر�ز �لغدة �لدرقي���ة )TSH( �إما عن طريق �لتوقف ع���ن حبوب هرمون 

 ,)Thyrogen( لغ���دة �لدرقي���ة �أو عن طري���ق �إعطاء حقن���ة �لثريوج���ني�

وُيطل���ب من �ملر�ش���ى �إتباع بع����ص �لحتياطات بعد �لع���الج من �أجل �حلد 

من تعر�ص �لآخرين لالإ�ش���عاع و�شوف يتم تنومي �ملري�ص يف �مل�شت�شفى ملدة 

3 - 4 �أيام لتجّنب تعري�ص �لآخرين لالإ�شعاع خا�شة �إذ� كان هناك �أطفال 

�شغار يعي�شون يف نف�ص �ملنزل.

العالج بـاليود امل�شع )131(:



احتياطات ال�شالمة من الإ�شعاع بعد العالج 
مع اليود امل�شع )131(

• عل���ى �لرغم من �أن �لعالج باليود �مل�ش���ع )131( �آم���ن عمومًا �إل �أن �لعالج 	

بالي���ود �مل�ش���ع )131( ينت���ج عنه �لإ�ش���عاع و يج���ب على �ملري����ص �أن يبذل 

ق�ش���ارى جهده لتجّنب تعّر�ص �لآخرين لالإ�شعاع وخا�شة للن�شاء �حلو�مل 

و�لأطفال �ل�شغار.

• �إن كمية �لتعّر�ص لالإ�شعاع تقل ب�شكل ملحوظ مع زيادة �مل�شافة و�لبعد عن 	

�ملري�ص, وُين�ش���ح �ملر�ش���ى �لذين يحتاج���ون �إىل �ل�ش���فر يف �لأيام �لقليلة 

بعد �لعالج باليود �مل�ش���ع )131( حلمل ر�ش���الة من �لطبيب خ�شو�ش���ُا يف 

�ملط���ار�ت �أو يف �لماك���ن �لعام���ة �لتي قد تلتقط م�ش���تويات �لإ�ش���عاع حتى 

�ل�شغرية جدً�.

• ينبغي مناق�شة �لتفا�شيل مع �لطبيب قبل �لعالج باليود �مل�شع )131(.	

خطر
االقتراب



مدة )اأيام(  التعليمات

1-11 * �لنوم يف �شرير منف�شل )حو�يل مرت( من �شخ�ص بالغ �آخر

1-5 * تاأخري �لعودة �إىل �لعمل

1-5 * زيادة �مل�شافة و�لبعد عن �لأطفال و�لن�شاء �حلو�مل )تقريبًا مل�شافة مرت(

1-3 *حتديد وقت �لتو�جد يف �لأماكن �لعامة

1-3 * عدم �ل�شفر بالطائرة �أو و�شائل �لنقل �لعام

2-3 عدم �ل�شفر يف رحلة طويلة بال�شيارة مع �لآخرين

2-3 �حلفاظ على م�شافات �أمان مع �لآخرين )تقريبًا مل�شافة مرت(

2-3 �شرب �لكثري من �ل�شو�ئل

2-3 عدم �إعد�د �لطعام لالآخرين

2 -3 عدم م�شاركة �لآخرين �لأو�ين

2-3 �جللو�ص للتبول وم�شح �ملرحا�ص 2 - 3 مر�ت بعد �ل�شتعمال 

6 -23 * �لنوم يف �شرير منف�شل )تقريبًا مل�شافة مرت( من �حلو�مل و�لأطفال �لر�شع 

* تعتمد املدة على جرعة اليود وبناًء على التعليمات املعطاة عند اخلروج من امل�شت�شفى.

تعليمات للحد من تعري�ض الآخرين لالإ�شعاع 
بعد العالج بـاليود امل�شع )131(:



 املخاطــر  املتوقعة من اليود املُ�شــع )131( 
على املدى الطويل:

• ب�ش���كل عام, �ليود هو عالج �آمن وفعال لأور�م �لغدة �لدرقية ون�شاط �لغدة 	

�لدرقية و قد ي�شبب �ليود �أحيانًا �أملًا خفيفًا يف �لرقبة و�لذي ميكن معاجلته 

بامل�شكنات, �أو فقد�ن �لتذّوق لبع�ص �لوقت وجفاف �لفم ب�شبب تاأثر �لغدد 

�للعابية و ميكن ��شتخد�م قطر�ت �لليمون لتقليل �لتعر�ص �ملحتمل وحماية 

�لغدد �للعابية.

• قد ي�ش���تمر تاثري عالج �ليود لب�ش���عة �أ�شهر, وعادة يحدث ك�شل يف وظائف 	

�لغدة �لدرقية بعد �لعالج باليود �مل�ش���ع ملر�شى ن�شاط �لغدة �لدرقية, وبعد 

�لعالج باليود �مل�شع حتتاج �إىل متابعة م�شتمرة ملدى �حلياة.



 اليود واحلمل:

•  ل ينبغي �أبدً� �أن ت�ش���تخدم �ملر�أة �ليود �إذ� كانت حاماًل �أو مر�شعة, ويجب 	

�إيقاف �لر�شاعة �لطبيعية قبل 3 �أ�شهر على �لأقل قبل �لعالج باليود وبعده 

وميكن للمري�شة �لإر�شاع يف �مل�شتقبل لالأحمال �لتالية.

• ينبغ���ي �أي�ش���ًا ��ش���تخد�م مو�نع �حلمل بع���د �لعالج بالي���ود وجتّنب �حلمل 	

ملدة �ش���نة بعد �ليود, كما يج���ب �لتاأكد من �أن م�ش���تويات �لهرمون طبيعية 

وم�شتقرة قبل �حلمل, و لي�ص هناك دليل و��شح على �أن �ليود �مل�شع )131( 

يوؤثر على ن�شبة �حلمل يف �مل�شتقبل.




